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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Інституціональні зміни є фундаментальною
складовою трансформаційних процесів, які ма!
ють місце у національній економіці протягом
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Обгрунтовується доцільність удосконалення системи державного регулювання інституціональних змін в Україні
з огляду на наявність значної кількості інституціональних пасток та інституціональних розривів, які утворилися в
національній економіці через відсутність селективного принципу при імпорті інститутів у вітчизняну господарську
практику. Встановлено, що зміст державного регулювання інституціональних змін розкривається через його здатність
до створення і підтримки життєдіяльності певних інститутів. Доведено, що вирішальний вплив на формування меха6
нізму державного регулювання інституціональних змін здійснюють так звані фактори6каталізатори (рівень розвит6
ку конкуренції, рівень розвитку науки та технологій, рівень доступності інформації, рівень юридичного захисту,
рівень економічної безпеки, рівень розвитку соціальної інфраструктури, рівень демократії та рівень життя населен6
ня). Доведено, що реалізація механізму державного регулювання інституціональних змін має включати наступні ета6
пи: діагностика інституціонального середовища, формування системи критеріїв та обмежень, вибір і реалізація пріо6
ритетів інституціональних змін через відповідні блоки державної влади та оцінка ефективності прийнятих рішень.

The expediency to improve the government control of institutional changes system in Ukraine considering the
existence of a considerable amount of institutional traps and gaps that arose in the national economy due to the lack of
selective principle when importing institutes into the national business environment is being grounded. It has been
determined that the contents of government control of institutional changes are revealed through its ability to create
and support viability of certain institutes. It has been proven that so called catalyst factors (the levels of competitiveness
development, science and technology development, information accessibility, legal protection, economic security, amenity
infrastructure, democracy and living standards) have a decisive influence on the formation of the government control of
institutional changes mechanism. It has been proven that the implementation of the government control of institutional
changes mechanism has to involve the following stages: institutional environment diagnostics, criteria and limits system
establishment, choice and implementation of priorities of institutional changes through respective government bodies
and evaluation of the effectiveness of the decisions made.
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останніх 25 років. Через непідготовленість ок!
ремих етапів інституціональних змін у госпо!
дарському комплексі спостерігаються супереч!
ливі моменти, пов'язані з відсутністю необхід!
них соціальних амортизаторів. Прикметною
рисою інституціональних змін в українській
економіці є намагання органів державної вла!
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ди, особливо економічного блоку виконавчих
структур, максимальною мірою імпортувати
інститути ринкової економіки, в тому числі і ті,
які тривалий час функціонують в умовах роз!
винених товарно!грошових відносин та лібера!
лізації економіки в цілому. Відсутність селек!
тивного підходу до імпорту інститутів призве!
ла до виникнення квазіринкових інститутів, які
ще більше поглибили кризові явища у всіх фа!
зах відтворювального процесу. Значною мірою
спорадичний характер інституціональних змін
в Україні зумовлений відсутністю відлагодже!
ної системи державного регулювання транс!
формації інститутів командно!адміністратив!
ної економіки в ринкові інститути. Тому питан!
ня визначення фундаментальних засад та ме!
ханізмів реалізації державного регулювання
інституціональних змін потребують додатково!
го вивчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальним питанням здійснення інститу!
ціональних змін в окремих секторах націо!
нального господарства приділяється значна
увага в працях вітчизняних вчених [2—5]. Про!
те недостатньо розробленими залишаються
підходи стосовно державного регулювання
інституціональних змін з огляду на стихійний
характер формування ринкових інститутів у
першій половині 90!х років минулого століття,
що мали негативні наслідки для структуроут!
ворюючих галузей національного господар!
ства. Відправним пунктом при визначенні кон!
струкції державного регулювання інституці!
ональних змін має бути чітке розуміння сут!
ності та основних складових такого регулю!
вання.

На думку С. Мочерного, державне регулю!
вання — це комплекс основних форм і методів
цілеспрямованого впливу державних установ і
організацій на розвиток суспільного способу
виробництва (у тому числі продуктивних сил,
техніко!економічних, організаційно!економіч!
них та соціально!економічних відносин) для
його стабілізації та пристосування до умов, що
змінюються [5, с. 379]. А. Ботчаєв розглядає
сутність державного регулювання у взаємо!
зв'язку з функціонуванням інституціональної
архітектоніки, вважаючи, що державне регулю!
вання є комплексом заходів щодо законодав!
чого, виконавчого та контролюючого впливу,
який здійснюється державними інститутами [1,
с. 14].

Існують також підходи, згідно яких держав!
не регулювання зводиться до забезпечення ке!

рованості перетворень в економіці. Так, основ!
ними цілями державного регулювання, на дум!
ку С. Шевчука, повинні залишатися усунення
диспропорцій у ринковій системі господарю!
вання, адекватне та послідовне проведення ре!
форм, пошук та усунення недоліків у законо!
давчо!нормативній базі, стимулювання розвит!
ку інноваційного підприємництва [7, с. 639].
Окремі вчені ототожнюють державне регулю!
вання з координацією інституціональних пере!
творень. Зокрема О. Чечель згрупував принци!
пи, за якими відбувається державне регулюван!
ня економічних процесів в країні, де!факто це і
є принципи інституціональних перетворень [6].

Але державне регулювання інституціональ!
них змін відзначатиметься прийнятним рівнем
ефективності за умови створення сучасного
механізму поєднання методів та інструментів
впливу на трансформацію існуючих та форму!
вання нових інститутів в системі суспільних
відносин, який має суттєві відмінності від ме!
ханізму ринкового саморегулювання. В цьому
контексті В. Кіндзерський зауважує, що ме!
ханізм державного регулювання, на відміну від
механізму ринкового саморегулювання, сфор!
мованого самим ринком, має чіткі формальні
рамки, означені законом, а також іншими —
спеціальними кодифікаціями правил, страте!
гічними орієнтирами політико!економічного
плану та функціонально визначені інституцій!
ною спроможністю держави реалізовувати ре!
гуляторний вплив. Він включає економічні, со!
ціальні, політичні норми, але держава обирає
найбільш доступні й ефективні засоби, що ви!
значено рівнем організаційно!управлінської,
економіко!фінансової та навіть глобальної
здатності до їх використання в певному обсязі
[4, с. 20].

Водночас залишаються недостатньо об!
грунтованими основні детермінанти підбору
методів та інструментів державного регулю!
вання інституціональних змін, неформалізова!
ним є взаємозв'язок між регуляторним впливом
на формування інститутів та економічними на!
слідками такого впливу, не сформовано чіткої
специфікації основних етапів реалізації само!
го механізму державного регулювання інсти!
туціональних перетворень.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є уточнення фундамен!

тальних засад та обгрунтування факторів!ка!
талізаторів і основних етапів реалізації меха!
нізму державного регулювання інституціо!
нальних змін з врахуванням наслідків спора!
дичного умонтування у вітчизняну інституціо!
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нальну архітектоніку імпортованих ринкових
інститутів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринкова економіка вимагає від підприємств
оптимізації балансу між потребами споживачів і
виробництвом продукції, що потребує цільового
державного арбітражу. Визначення умов та зас!
тосування методів здійснення державного регу!
лювання є важливою складовою формування
конкурентної економіки. Втручання держави в
економічні процеси має відображати позитивний
ефект як на макрорівні, так і на мікрорівні, тобто
диверсифіковані державні важелі повинні спря!
мовуватися на ефективне використання ресурсів,
створення інновацій та чітке прогнозування орі!
єнтирів розвитку національної економіки. Фор!
мування останньої відображає здатність держав!
ного інструментарію впливати на трансформацію
економічних систем при переході до постіндуст!
ріального суспільства.

Інституціональні зміни сприяють розвитку
держави та уніфікують норми і звичаї, за яки!
ми живе суспільство. Вони є каталізатором дії
і водночас елементом контролю за конкретним
інститутом та його стандартами. Інституціо!
нальні зміни визначили і сутність держави,
адже вона по суті є серцевиною інституціональ!
ного середовища і утворює інститут державно!

го управління. В останні роки держава свідомо
самоусунулася від прямого впливу на форму!
вання переважної більшості базових та надбу!
довних інститутів, які визначають стійкі норми
та стереотипи поведінки економічних агентів.
Передумовою стосовно формування сучасної
системи державного регулювання інституціо!
нальних змін не виступили навіть кризові яви!
ща в економіці, зумовлені світовою фінансовою
кризою 2008 року, що й надалі пролонгувало
домінування у національній економіці квазі!
ринкових інститутів.

У загальному контексті державне регулю!
вання інституціональних змін можна зіставля!
ти зі стратегічним цілепокладанням інстру!
ментів державного управління та контролю
задля створення необхідних умов та факторів,
що в синергічній єдності створюють сприятливі
умови для реалізації стратегії розвитку націо!
нальної економіки. Розглянемо механізм реа!
лізації такої стратегії як сукупність впливу
факторів!каталізаторів на конкретний інститут
через інституціональне середовище. Такими
факторами!каталізаторами вважатимемо:
рівень розвитку конкуренції, рівень життя на!
селення, рівень демократії, рівень розвитку
соціальної інфраструктури, рівень економічної
безпеки, рівень юридичного захисту, рівень до!
ступності інформації, рівень розвитку науки і
технологій (рис. 1).

Рис. 1. ФакториIкаталізатори формування механізму державного регулювання
інституціональних змін
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Кожен з перелічених елементів має свій
вплив на формування механізму державного
регулювання інституціональних змін, однак за
сучасних умов господарювання зростає роль
рівня доступності до інформації, адже в пост!
індустріальну епоху інформація стає не лише
товаром, а й засобом здійснення впливу на інші
фактори цього механізму. Лише актуальна, до!
стовірна, оперативна та цінна інформація дає
змогу створити ефективні умови для розвитку
інституціонального середовища будь!якої лан!
ки життя суспільства.

Найважливішим завданням системи дер!
жавного регулювання інституціональних змін
в частині доступності інформації для різнома!
нітних економічних агентів є подолання такої
інституціональної пастки як асиметричність
інформації. Асиметричність інформації вже на
фундаментальному рівні нівелює конкурентні
начала на конкретному ринку чи в певному сег!
менті суспільних відносин.

За умов української дійсності асиметрич!
ність інформації проявляється в тому, що на!
ближені до системи державного регулювання
бізнес!групи отримують інформаційні потоки
стосовно роздержавлення найбільш ліквідних
об'єктів та можливості отримання державних
преференцій значно раніше, ніж інші агенти
економічних відносин, що у підсумку призво!
дить до викривлення фундаментальних прин!
ципів конкуренції як на ринку засобів вироб!
ництва, так і на ринку споживчих товарів.

Рівень асиметричності інформації є тим
більшим, чим слабкішим є вплив інститутів гро!
мадянського суспільства на інститути держав!
ної влади. Певною мірою саме асиметричність
інформації не дала можливості сформувати
необхідні передумови для інноваційної модер!
нізації національної економіки і поступово по!
чала наближати національне господарство до
групи країн, які відносять до категорії "Бана!
нових республік".

Наведена на рисунку 1 схема відображає
єдність факторів!каталізаторів формування
механізму державного регулювання інститу!
ціональних змін і доводить, що вони є гнучки!
ми та динамічними, тому здатні до дії в межах
будь!якого інституту.

Розглянемо кожен з цих елементів на основі
співвідношення витрат та вигод. Ця залежність
прямо відображає формування механізму дер!
жавного регулювання інституціональних змін,
оскільки він спрямований на максимізацію ко!
рисного ефекту від впливу держави на певний
інститут. Під корисним ефектом можна розу!
міти ряд переваг, що здобуває той чи інший

інститут, зокрема прибуток, імідж, визнання,
конкурентноздатність, мінімізація витрат, нова
інформація, передові технології, висококвалі!
фікований персонал тощо.

Формування механізму державного регу!
лювання інституціональних змін слід представ!
ляти у вигляді мультиплікативної моделі:

і

n

1і
ЕБм ∏

=

= (1),

де Бм — мультиплікатор бізнес!моделі дер!
жавного регулювання інституціональних змін;

Еі — ефект від реалізації і!того елемента,
розраховується як відношення вигоди від ви!
користання до затрат на реалізацію і!того еле!
мента.

Існують різні варіанти значень ефектів від
реалізації і!того фактора і, як наслідок, муль!
типлікатора бізнес!моделі зокрема:

Еі > 1 — ефект від реалізації і!того елемен!
та є позитивним;

Еі <1 — ефект від реалізації і!того елемен!
та є негативним;

Еі = 1 — ефект від реалізації і!того елемен!
та є нейтральним;

Бм > 1 — значення мультиплікатора є пози!
тивним;

Бм < 1 — значення мультиплікатора є нега!
тивним;

Бм = 1 — значення мультиплікатора є нейт!
ральним.

Позитивне значення ефекту чи мульти!
плікатора означає отримання чистої вигоди,
негативне значення вказує на збитковість цих
індикаторів, а нейтральне значення вказує на
взаємозаміщення вигод і затрат. Запропонова!
на мультиплікативна модель може слугувати
методичним інструментарієм оцінки ефектив!
ності наслідків державного регулювання інсти!
туціональних змін та виступати інформаційною
базою для перегляду спектра інститу!
ціональних регуляторів, виявлення резервів
удосконалення інституціонального середови!
ща та усунення наявних інституціональних па!
сток.

Удосконалення системи державного регу!
лювання інституціональних змін з огляду на
ретроспективу трансформації інституціональ!
ного середовища має передбачати формуван!
ня конкретних етапів побудови механізму ре!
гулювання інституціональних зрушень (рис. 2).

Таким чином, на основі відкритого доступу
до інформації та можливості нею оперувати
відбувається процес організованого дослід!
ження як внутрішнього, так і зовнішнього
інституціонального середовища. До внутрішнь!
ого інституціонального середовища можна
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віднести чинники, які безпосередньо формують
певний інститут, а до зовнішнього можна вклю!
чити й суміжні інститути, що створюють не!
обхідні інформаційні потоки.

На першому етапі потребує впровадження
методичний інструментарій діагностики внут!
рішнього інституціонального середовища, ек!
зогенних впливів, а також методичне забезпе!
чення оцінки достовірності і адекватності су!
міжної інформації. За результатами діагности!
ки та аналізу визначаються наявні проблеми і
умови зміцнення конкретних інститутів та об!
грунтовуються пріоритети інституціональних
змін (у разі негативних результатів діагности!
ки зовнішнього і внутрішнього інституціональ!
ного середовища мова має йти про корекцію ма!
гістральних напрямів державного регулюван!
ня інституціональних змін).

Невід'ємною складовою запропонованого
механізму державного регулювання інститу!
ціональних змін має стати формування систе!
ми критеріїв ефективності умонтування певних
інституціональних ланок та системи обмежень,
яка визначає рамки можливих інституціональ!
них змін. У разі відповідності обраним критер!
іям та обмеженням пріоритетів державного
регулювання інституціональних змін відбу!

вається реалізація цих пріоритетів через сис!
тему державного нормативно!цільового управ!
ління, систему стратегічного державного ме!
неджменту та державний контролінг та арбіт!
раж. Останнім етапом механізму державного
регулювання інституціональних змін є оцінка
ефективності прийнятих рішень стосовно
імпорту чи трансплантації інститутів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

За умов ускладнення економічних відносин
як у глобальному, так і в національному мас!
штабі важливого значення для забезпечення
необхідного рівня стійкості економічної сис!
теми набуває формування механізму держав!
ного регулювання інституціональних змін,
який даватиме можливість уникати помилок
інституціональних трансформацій минулого і
забезпечувати компліментарність між тради!
ційними для національної економіки та імпор!
тованими інститутами. Важливою методоло!
гічною передумовою у виборі пріоритетів
інституціональних змін має бути структуру!
вання факторів!каталізаторів формування ме!
ханізму державного регулювання інституціо!
нальних зрушень.

 

Етапи розробки та функціонування механізму державного 
регулювання інституціональних змін

Діагностика 
інституціонального 

середовища 

Діагностика 
зовнішнього 
середовища 

Визначення проблем і умов розвитку 

Аналіз суміжної 
інформації 

Формування критеріїв та обмежень 

Реалізація державного регулювання 

Оцінка ефективності прийнятих рішень 

Державне 
нормативно-цільове 

управління 

Стратегічний 
державний 
менеджмент 

Державний  
контролінг та  
арбітраж 

Рис. 2. Процес розробки і реалізації механізму державного регулювання
інституціональних змін
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До таких факторів!каталізаторів ми відно!
симо: рівень розвитку конкуренції, рівень роз!
витку науки та технологій, рівень доступності
інформації, рівень юридичного захисту, рівень
економічної безпеки, рівень розвитку соціаль!
ної інфраструктури, рівень демократії та рівень
життя населення. Дослідження показали, що
вирішальний вплив на результативність дер!
жавного регулювання інституціональних змін
справляє такий прояв фактора!каталізатора як
асиметричність інформації, яка закладає фун!
даментальні передумови для викривлення ба!
зових засад конкурентної боротьби на цільо!
вих ринках.

З метою структуризації і упорядкування
набору інструментів механізм державного ре!
гулювання інституціональних змін варто пред!
ставляти у вигляді мультиплікативної моделі,
яка дозволяє встановити наслідки та ефекти від
реалізації окремих напрямів інституціональних
змін і у відповідності з чим прийняти необхідні
рішення стосовно корекції політики державно!
го регулювання інституціональних змін. З ме!
тою уникнення інституціональних розривів та
зменшення імовірності виникнення інститу!
ціональних пасток потребує удосконалення по!
рядок державного регулювання інституціо!
нальних змін із визначенням конкретних етапів,
які передбачають діагностику інституціональ!
ного середовища, формування набору кри!
теріїв та обмежень, вибір і реалізацію визначе!
них пріоритетів інституціональних змін через
окремі блоки державної влади, а також етап
оцінки ефективності прийнятих рішень у час!
тині трансформації базових та надбудовних
інститутів.
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